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e5vik kategóriájának díjasai
között akadt egy, amit nem
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csak egy a sok bosszantó, ér-

demtelen díjazott közül, de
el is viszi a pálmát, Sajnos, a
személyes rényezők röbbnyire
felúlírjáka szakmai, művészi
szempontokat. Gyenge szerző
sok van, ők egymást támogatva érnek el eredményeket, hiszen sokan közülük rendszeresen bíráskodnak is. Ha te vagy
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mindenáron híres akar lenni.

Úgy, hogy közben borulnak
az értékek.Kirakatba a selejt,
kukába értékesalkotások,
Többüknél érzem, hogy nem

is szeretnek alkotni, csak a
vélt dicsőség elérése hajtja
őket, Erdekes a pályafutásuk
időbeli elemzése is. Hát nem
furcsa, ha valaki már nem fiatal, és csak a számítógépes
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lenni! Milyen gyakori, hogy a
szimpla technikát összekeverik a stratégiai tartalommal.
Szerzők, bírók. Petr Kyriakov
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bírója is kedveli a miniatűröket, de mivel mélyen érti
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Lényegtelen, unalmas eltérések, két felki:íltójeles triviájis
lépések.a bírók megvezetésére tetr ilsérletek az elemzésbe
illesztett kommentekkel. _v
egrik kedvencem a 'pin-unpin'. kötés és filoldása. Irözhelr,, örülni kell neki? Tisz,
táztuk tehát a motiváció, az
'alkotási folyamat' és a tálalás
kérdésétis. Hátra van még az
ellenpélda. A jő szerző erős
sakkozó is? Nem mindig! Itt
van a műfa.junkban kiemel-

kedő alkotásokat produkáló Szergej Diduh (Ukrajna).
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vilzigos nyer
Megfejté§i versenyiink első
feladata egy minden igény,t

kielégítőklasszikus básq,a-

végjáték. Vil:ígos meglepő
várakoző lépésedönt, ami
után a sötét király nem in-

dulhat gyalogja támogatására. Jasik tanulmányában
a játék elején a vezér kerül
fogságba h8-on. Világos egy

finom manőverrel a királyt a
másik sarok felé kényszeríti,
és bár a vezér kiszabadul, a
matt nem védhető.
Beküldési határidő:
2O2O. december 15.
Megoldásaikat a következő
címre küldhetik:

slowpane@gmail.com
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Ha mégsem, akkor a

sótlan technikai játék. A stratégiai gondolatok megjelení-
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CCVIII. Peter Krug (Ég1,
Wdt, Het, ácl, öb5, a5, d5,
nom lépés.3...Ec1 4.d6 áa6
h7 - Óe8, Wa1, Eh8, Hc2,
5.Wxc1 Wxc1+ 6.áxc1 h2+
ác8, b3, d7, e7, h3 - nyer.)
t.6c7+ Hxc7 2.Exe7* ÉdS 7.Óh1! A básrya ne ússön
3.Ag5! Az iteg erős, de még sakkal h7-re, áds S.a6 gxhz
nem nyer. Kell még egy fr9.ű nyer.

